HENK FENIJN
SCHOENMODE
persoonlijk, vakkundig, eerlijk

Nieuwe
Collectie
VOORJAAR
2022

VIND DE
JUISTE
SCHOEN BIJ

Henk
Fenijn

Henk Fenijn is aangesloten bij Podo Linéa;
de grootste groep comfortspecialisten van Nederland.

ADVIES
OP MAAT

Het handschrift van Piedi Nudi is stoer en vrouwelijk.
Gemaakt van hoogwaardige Italiaanse materialen, rijk
aan detail. Wij begrijpen dat elke vrouw en elke voet
uniek is, daarom hebben al onze producten een uitneembaar voetbed en zijn de zolen licht van gewicht
en schokabsorberend.
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Verkrijgbaar in diverse wijdtematen
Uitneembaar voetbed
Extra stevig contrefort
Ledervoering
VERKRIJGBAAR
IN DIVERSE
WIJDTEMATEN
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Veterschoen
Leer/suède/raffia,
wit/beige,
wijdtemaat H

Veterschoen,

1.
leer/canvas, beige,
wijdtemaat H, functionele rits aan de binnenkant
2.
leer/suède/canvas combi, wit/
blauw combi, wijdtemaat H | 3.
leer/
lakleer, wit combi, wijdtemaat H | 4.
leer/suède/textiel combi, multikleur, wijdtemaat G

Veterschoen,

Veterschoen,
Veterschoen,

THE

casual fit

Henk Fenijn

PASVORM IS ALTIJD
DE BASIS!
Advies op maat met altijd een persoonlijk,
vakkundig en eerlijk advies! Henk Fenijn
is samen met zijn team een enthousiaste
schoenenverkoper en specialist op het gebied van
loopcomfort, adviseert en verkoopt uitsluitend
kwaliteitsschoenen.
Schoenen moet je aanvoelen/aanpassen! Het wordt
echt onderschat hoe belangrijk goed passende
schoenen effect hebben op uw lichaam en houding.
De pasvorm is van cruciaal belang voor de voeten.
Dat betekent schoenen in verschillende wijdtes en
met verschillende leesten. De beide voeten van onze
klanten worden gemeten en zo wordt er samen met
onze klant beoordeeld of de schoen past of niet.
Assortiment
Een breed assortiment kwaliteitsschoenen voor de
DAMES en HEREN in verschillende stijlen staan voor u
klaar, met een pasvorm voor elk voettype.

ATTENTIE: ONZE SCHOENEN
ZIJN VOOR 90% GESCHIKT
VOOR DE EIGEN INLEGZOLEN!
Hierdoor bent u verzekerd van schoenen die steun
geven waar nodig en die uw tenen voldoende
bewegingsvrijheid bieden. Goed aansluitende en
passende schoenen dienen als basis voor een gezond
lichaam. Voor elke voet, groot of klein, breed of
smal, zijn bij ons de perfecte schoenen te vinden. Wij
hebben een uitgebreide collectie topmerken van hoge
kwaliteit met stijl en comfort.
In ons breed assortiment modieuze
schoenen bieden wij:
■ Schoenen geschikt voor mensen met diabetes,
reuma en spieruitval.
■ Wandelschoenen van de merken Lowa en
Meindl.
■ Joya schoenen: met een sensor (demper in de
zool) voor een betere houding en ontlasting van
de gewrichten; ontlast de rug. Verwent de
voeten en stimuleert gezond lopen.
■ Xsensible schoenen: de unieke balanszool zorgt
voor een betere en natuurlijke lichaamshouding.
Door stretchleer ervaart u een maximale
bewegingsvrijheid in de schoen.
■ Verband pantoffels (volledig uitklapbaar): voor
mensen die bijna niet meer kunnen lopen of in
een rolstoel zitten.

Service
Bij ons in de schoenenspeciaalzaak is de juiste en
beste service altijd maatgevend. Wij bedienen u graag
van een persoonlijk, vakkundig en eerlijk advies en
helpen u zoeken naar het paar schoenen dat het beste
bij u past.
Geregeld komen er bij ons klanten binnen met een
veel te brede of smalle schoen aan hun voeten. Of
klanten met lengte verschil in de voeten of die pas
losse steunzolen zijn gaan dragen. Het is voor ons
een uitdaging om deze mensen aan het juiste paar
schoenen te helpen. Wij vertellen u dan graag wat
de mogelijkheden zijn, in combinatie met een mooie,
modieuze, goed passende schoen!
Wij zien u graag bij ons in de zaak om een paar
moderne, mooie, sterke en gezonde schoenen uit
te zoeken. Dan zult u pas merken wat het verschil
is tussen gewoon schoenen kopen en schoenen
kopen bij een schoenencomfortzaak aangesloten bij
Podolinéa
Ons motto is:
Loopt u met een comfortabele, mooie goed
passende schoen naar buiten, dan is ons doel
bereikt!
Graag tot ziens!
Team Henk Fenijn
Nienke, Henk, Ellen en Karin

Onze schoenen worden gemaakt door vakmensen
met liefde voor het schoenenvak. Ze worden op
ambachtelijke wijze geproduceerd in de Durea
fabrieken.

Sandaal
7405 - 9513
Nubuck, cognac,
wijdtemaat G-H-K

GO STIMULEERT EEN NATUURLIJKE HOUDING
EN ZORGT VOOR EEN STABIEL LOOPPATROON
Samen met bewegingswetenschappers hebben
we onderzoek gedaan naar het ideale looppatroon. Met deze informatie hebben we GO
ontwikkeld, deze zool geeft sturing aan de voet
en zorgt voor een gelijke drukverdeling, waardoor staan en bewegen minder energie kost.

Veterschoen Flex
6225 - 9633
Nubuck, blauw, extra stevig contrefort, wijdtemaat
E-H-K, flex materiaal in de voorschoen, extra
afwikkeling in de loopzool

Veterschoen GO
6260 - 9509
Suède, taupe, extra stevig contrefort, wijdtemaat
E-G-H-K, vetersluiting met rits, GO stimuleert natuurlijk
looppatroon

uit liefde

VOOR JE VOETEN
■
■
■
■

Verkrijgbaar in diverse wijdtematen
Uitneembaar voetbed
Verkrijgbaar in halve maten
Geschikt voor diabetische of
reumatische klachten

Veterschoen
6267 - 9706
Suède/leer combi, beige combi, extra stevig
contrefort, wijdtemaat E-G-H-K, vetersluiting, extra
afwikkeling in de loopzool
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Wandelschoen,

1.
6266 - 9685, nubuck,
lichtgrijs/lavendel, extra stevig contrefort, voetbed met
memory foam, wijdtemaat E-G-H-K, waterafstotend,
leren voering, stabiele antislip zool met extra
afwikkeling en reflectie-accenten
2.
6261 - 9618, wit /zilver, flexzool,
extra stevig contrefort, wijdtemaat H - K
3.
6268 - 9731, zand/off white/
zwart, stevige antislipzool, extra afwikkeling,
wijdtemaat H- K

Veterschoen,

Veterschoen,
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Lucca
Nubuck, lichtroze, rits- en
vetersluiting, wijdtemaat GX

Welzijn begint bij je voeten. Dit is waar de originele
Xsensible balans technologie om draait.
De Stretchwalker is geïnspireerd op het balansprincipe
van de oude traditionele Japanse houten slipper.
Onze schoenen beloven een optimale loopervaring en
dragen bij aan een betere lichaamshouding.

Koblenz
Nubuck, donkerblauw,
rits- en vetersluiting,
wijdtemaat HX

BALANS
TECHNOLOGIE

Lima
Leer, wit/beige, rits- en
vetersluiting,
wijdtemaat HX

■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen

MOVED BY

balance
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Grenoble
3
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SWX11,

1.
stretchleer, wit/grijs, rits- en
stretchleer,
vetersluiting, wijdtemaat HX | 2.
lichtgroen, rits- en vetersluiting, wijdtemaat GX
3.
stretchleer, wit, rits- en vetersluiting,
wijdtemaat GX | 4.
herenschoen, nubuck/
stretchleer, donkerblauw, rits- en vetersluiting,
wijdtemaat HX

Lucca,

Corby,

Zurich,

Nubuck/stretchleer, beige/roze, rits- en
vetersluiting, wijdtemaat HX

Lerora is verkrijgbaar in diverse breedtematen,
geschoeid op leesten die wij zelf ontwikkelen. Wij
gaan niet uit van één gemiddelde, maar streven naar
de perfecte pasvorm voor elke voet.
■ Uitneembaar voetbed

1

2

3

4

Macy Cow
Maeve Dalma,
Sierra
Khaki,
Sunny Dalma,

70012-39, olijf/lichtgrijs,
1.
wijdtemaat H | 2.
70013-350,
taupe/donkerbruin, wijdtemaat H | 3.
60017-365, olijf/licht zand/wit/donkerbruin/
taupe, wijdtemaat H | 4.
60018374, off white/wit/zwart/taupe/olijf, wijdtemaat H

VOORJAAR/ZOMER 2022

Klaar
voor het
voorjaar!
Het voorjaar is aangebroken! We gaan weer lekker naar
buiten voor een mooie wandeling, of gewoon een blokje om.
Daar horen natuurlijk ook nieuwe schoenen bij in de nieuwe
voorjaarskleuren.
Wij hebben de nieuwe collectie voor jullie klaarstaan in de
winkel. Dus kom gerust langs in onze winkel voor inspiratie
en vrijblijvend advies. U bent van harte welkom.

Tips voor
goede verzorging
van uw voeten
Testers gezocht!
Scan de QR-code
en meld je aan

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

■ Was uw voeten dagelijks met lauw water
en weinig zeep.
■ Zorg dat u uw voeten goed droogt, vooral
tussen de tenen (niet te hard wrijven).
■ Knip de nagels recht af en niet te kort, zodat de
zijkanten van de nagels niet in de huid groeien.
■ Smeer uw voeten in met een verzorgende
crème zodat de huid niet uitdroogt.
■ Draag wollen of katoenen sokken (zonder
dikke naden) en verschoon deze dagelijks. Het
gebruik van goede sokken vermindert ook
wrijving tijdens het lopen.
■ Voorkom overbelasting en langdurige druk op
dezelfde plekjes van uw voet.
■ Indien u weet waar u gemakkelijk blaren krijgt,
is het ook raadzaam om vooraf speciale
blarenpleisters te plakken op deze gevoelige
plaatsen.
■ Zorg voor voldoende beweging, gymnastiek
stimuleert de doorbloeding
van uw voeten.

Davis
Mephisto soft-air technologie.
De garantie voor moeiteloos
loopplezier.
■
■
■
■

Leer, suède, taupe,
uitneembaar voetbed

Maximaal comfort
Beste kwaliteit
Perfecte pasvorm
Handmade in Europe
UITNEEMBAAR
VOETBED

OPTIMALE
SCHOKDEMPING EN
EINDELOOS LOPEN

op soft-air

Brayan

Bradley

Leer, suède, licht khaki, uitneembaar voetbed

Nubuck, navy, uitneembaar voetbed
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Tito,

Garry,
Leon,
Bradley,
Amory,

1.
leer, chestnut | 2.
suède/ leer,
mulberry, uitneembaar voetbed | 3.
nubuck/
leer, cloud, uitneembaar voetbed | 4.
leer/
suède, mulberry, uitneembaar voetbed | 5.
leer/suède, warm grey, uitneembaar voetbed

Soul
Nubuck, donkerblauw, extra stevig
contrefort, wijdtemaat K

Hartjes wordt gekenmerkt door het lichte gewicht,
het soepele en het zachte materiaal, maar ook de
aangename pasvorm. We verwerken voornamelijk
natuurlijke materialen en ontzien daarmee het milieu.

PLANTAARDIGE GELOOIDE
LEDERVOERING

Phil
Crocoprint, grijs, extra
stevig contrefort,
wijdtemaat H

Breeze
Velour/nappa, camel beige,
extra stevig contrefort, wijdtemaat G

COMFORT
WITH

style

Breeze
Crocoprint/velour, grijs

■ Groot pasbereik door lange vetersluiting
en praktische rits
■ Geheel naadloos dus ook perfect voor
gevoelige voeten
■ Voorzien van een plantaardig gelooide
ledervoering (geschikt voor huidallergieën)
■ Uitneembaar voetbed
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Extra groot maatbereik
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Breeze,

1.
nappa, wit, extra stevig contrefort,
wijdtemaat G | 2.
velour/nappa, roze/beige
combi, extra stevig contrefort, wijdtemaat G
3.
nubuck, khaki /taupe/velour, extra stevig
contrefort, wijdtemaat K | 4.
suède, staalblauw/
velour, extra stevig contrefort, wijdtemaat H

Rap,
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Breeze,

Phil,

Veterschoen
Nubuck, mintgroen,
wijdtemaat F-H-K,
veter- en ritssluiting

■
■
■
■
■

Zachte en soepele materialen
Uitneembaar voetbed
Slanke hielsluiting
Verkrijgbaar in halve maten
Extra stevig contrefort

1

KURKEN
INLAY ZOOL

2

Sandaal
Nappa lak, wit,
wijdtemaat G, verstelbaar/
klittenbandsluiting

3

Veterschoen,

1.
nubuck, donkerblauw, wijdtemaat
K, rits aan binnenzijde | 2.
leer/
nubuck, wit/cognac, wijdtemaat K, veter- en ritssluiting
3.
velour, beige, wijdtemaat K,
veter- en ritssluiting

Veterschoen,

Veterschoen,

■ Verkrijgbaar in diverse
wijdtematen
■ Uitneembaar voetbed
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Geschikt voor diabetische
of reumatische klachten

Veterschoen
2100 - 9616
Suède/leer
combi, tabacco,
wijdtemaat E, H en K

SINDS 1913

Veterschoen GO
2098 - 9608
Suède combi, taupe/groen, wijdtemaat
E, H en K, vetersluiting, GO stimuleert
natuurlijk looppatroo

GIJS LOOPT

als gegoten
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GO STIMULEERT EEN NATUURLIJKE HOUDING
EN ZORGT VOOR EEN STABIEL LOOPPATROON

Veterschoen GO,

1.
2085 - 8923, leer/suède
combi, blauw, wijdtemaat E, G, H en K, vetersluiting
met rits, Go stimuleert natuurlijk looppatroon
2.
2099 - 9613, leer/nubuck combi,
khaki, wijdtemaat H en K

Veterschoen,

Samen met bewegingswetenschappers hebben
we onderzoek gedaan naar het ideale looppatroon. Met deze informatie hebben we GO
ontwikkeld, deze zool geeft sturing aan de voet
en zorgt voor een gelijke drukverdeling, waardoor staan en bewegen minder energie kost.
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Veterschoen,

1.
suède/parachute combi, pastel
combi, uitneembaar voetbed € 159.90
2.
leer combi, off white,
uitneembaar voetbed € 169.90 | 3.
leer combi, off white/pastel combi, uitneembaar
voetbed € 169.90 | 4.
leer, grijs/
combi, uitneembaar voetbed € 169.90

Veterschoen,

4

HENK FENIJN
Brouwerijstraat 33
4501 CM Oostburg

Tel.: 0117-45 27 26
henkfenijn@zeelandnet.nl
www.henkfenijn.nl

Veterschoen,

Veterschoen,

OPENINGSTIJDEN
maandag
dinsdag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

gesloten
09:30 - 17:30 uur.
12:30 - 17:30 uur
09.30 - 17.00 uur.
gesloten

Deze folder is met uiterste zorg samengesteld. Het kan incidenteel voorkomen dat een bepaald artikel niet (tijdig) voorradig is. Eventuele model-, kleur- en/of prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

